
 

 

Riera de Merlès i Riera de Llimós  

Codi: 164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
125,71 ha. Les Llosses. 
 
Delimitació: 
 

Des del límit comarcal amb el Berguedà tant al nord com al sud, i agafant ambdós 
marges, l’espai inclou la riera de Merlès. Per l’est, el límit segueix la pista forestal 
que baixa de la Riba fins als Hostalets, incloent-hi la riera de Llimós fins a sota la 
masia del mateix nom, i fins als Danyans. Per l’oest, es segueix la pista paral�lela a 
la riba dreta. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
La riera transcorre per damunt de sediments eocènics dipositats en ambients 
marins i continentals, que en erosionar-se de manera diferent, creen cascades, 
engorjats i basses. Als obacs, la vegetació de l’entorn està formada per pinedes de 
pi roig (Pinus sylvestris) secundàries que es barregen amb fagedes (Buxo-Fagetum 
sylvaticae). Als solells, les pinedes de pi roig es barregen amb rouredes de roure 
martinenc (Quercus humilis), que acaben resseguint de manera discontinua la riera. 
Com a vegetació ripària hi ha sargars (Saponario officinalis-Salicetum purpureae) 
amb presència de salze blanc (Salix alba), gatell (Salix cinerea ssp. oleifolia), 
pollancres (Populus nigra) i verns (Alnus glutinosa). 
 

Respecte a la fauna cal destacar el blauet (Alcedo athis), el tritó pirinenc (Calotriton 
asper), el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i el cranc de riu 
(Austropotamobius pallipes), abundant sobretot a les capçaleres de les rieres. 
 
 
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La capçalera de la riera de Merlès es va declarar reserva natural parcial per a la 
fauna, concretament per a la llúdriga. A la riera, amb basses excavades a la roca hi 
viuen algunes espècies com el barb de muntanya i el cranc de riu. Aquest espai 
permet connectar ecològicament els espais naturals de la Reserva Natural de la 
Riera de Merlès amb els Rasos de Tubau, i amb l’espai proposat de la Serra de 
Matamala. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Les Llosses 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 11 
- Zona forestal de muntanya, Clau 12 
- Protecció cursos d’aigua, Clau 13 
- Nuclis rurals, Clau 15 

• Sòl urbà: 
- Sòl urbà a desenvolupar a través d’un Pla 
Especial 
 

 
 
Construccions existents: 
 
Vorejant l’espai es troba un tram del GR-24, sender de traçat circular que mena a 
través de diverses ermites i esglésies, algunes d’elles de gran valor arquitectònic. 
Es troba també una casa aïllada, el Solà. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La zona és molt freqüentada a l’estiu per turistes i de fa uns anys s’hi ha obert un 
càmping que ha ocupat part de la riera i el lloc on les basses són més 
espectaculars. A més, cal també esmentar que aquest hi aboca les aigües brutes. 
Les pistes forestals també són molt sovintejades per vehicles de tota mena, 
especialment en època de cacera i a la tardor pels boletaires. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria realitzar un control de l’activitat del càmping, fent respectar el domini públic 
hidràulic i promovent una correcta gestió dels residus i de les aigües residuals. 
Caldria també desenvolupar una vigilància més acurada a l’època estival, a més de 
desenvolupar un programa de recuperació del cranc de riu. 
 
 
 



 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Caldria classificar com a SNU especialment protegit la zona de l’espai del 
municipi de les Llosses, que actualment consta com a Sòl Urbà a 
desenvolupar a través d’un Pla especial, garantint d’aquesta manera la 
protecció dels valors ecològics. Aquesta desqualificació caldria fer-la a través 
d’una modificació puntual del planejament urbanístic corresponent. 

 
b) Es recomana establir límits per la protecció dels cursos d’aigua com els que 

es determinen a la normativa de les Llosses. Així, no s’hauria de permetre 
cap tipus d’actuació en una franja de 5 m a banda i banda del riu. En una 
franja de 50 m només s’hi haurien de permetre activitats agrícoles o 
forestals. 
 

c) Seria convenient limitar la instal�lació de càmpings en domini hidràulic, no 
permetent-ne la seva ampliació ni la nova construcció de cap altre.  
 

d) És necessari promoure la correcta gestió dels residus i de les aigües 
residuals del càmping “El Saiol”. 
 

e) Es recomana limitar el trànsit motoritzat a la zona per d’evitar possibles 
afeccions sobre la flora i fauna autòctona protegida. 
 

f) Seria convenient la redacció d’un Pla Fluvial per tal de gestionar l’ús i 
freqüentació de l’espai. Aquest també hauria de contemplar la recuperació 
del cranc de riu autòcton, delimitar zones protegides dels usos lúdics o 
recreatius i millorar l’estat actual del bosc de ribera. 
 

 

 


